
Oznaczenie sprawy: ZP.27.05.2013
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu

opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
przeprowadzone szkoleń dla osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy,

członkowie, wolontariusze) lub osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej
w projekcie pt. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Projekt

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii

społecznej".

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwyciestwa 1, 44-100
Gliwice.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 szkoleń w ramach projektu dla osób związanych
z podmiotami ekonomii społecznej.  W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie materiałów
szkoleniowych dla uczestników projektu: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 1

SZKOLENIE 1. „Zwiększenie efektywności zespołu (organizacji)”

- Termin: 21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
- Czas trwania szkolenia: 6,5 godziny (w tym 30-minutowa przerwa na obiad);
- Tematyka:
• metody i techniki zwiększania efektywności zespołu;
• zarządzanie zespołem (organizacją);
• dobre praktyki.
- Szacunkowa ilość osób: 12 osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie,
wolontariusze) lub osoby zainteresowane działalnością w ramach ekonomii społecznej;
- Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach (Filia Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice).

SZKOLENIE 2. „Konstruowanie rocznego budżetu podmiotu ekonomii społecznej”

- Termin: 21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
- Czas trwania szkolenia: 6,5 godziny (w tym 30-minutowa przerwa na obiad);
- Tematyka:
• metody konstruowania budżetu;
• sporządzanie dokumentów planistycznych;
• ewidencja, monitorowanie wykonania budżetu.
- Szacunkowa ilość osób: 12 osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie,
wolontariusze) lub osoby zainteresowane działalnością w ramach ekonomii społecznej;
- Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach (Filia Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice).

SZKOLENIE 3. „Podstawy analizy rynku lokalnego w kontekście prowadzonej działalności organizacji”

- Termin: 21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
- Czas trwania szkolenia: 6,5 godziny (w tym 30-minutowa przerwa na obiad);
- Tematyka:
• metody i techniki analizy rynku;
• dostępne źródła informacji;
• narzędzia do analizy rynku.
- Szacunkowa ilość osób: 12 osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie,
wolontariusze) lub osoby zainteresowane działalnością w ramach ekonomii społecznej;
- Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach (Filia Gliwickiego
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Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice).

Ważne:
Na szkolenia 1-3 nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tj. należy złożyć ofertę na wszystkie 3
szkolenia.

Zadanie 2

SZKOLENIE 4: „Pozafinansowe metody motywowania członków, pracowników i wolontariuszy PES”

- Termin: 29.11.2013 (piątek)
- Czas trwania szkolenia: 6,5 godziny (w tym 30-minutowa przerwa na obiad);
- Tematyka:
• zrozumienie motywacji w działalności,
• jak motywować siebie,
• koncepcje i formy motywacji,
• motywowanie zespołu,
• dobre praktyki.
- Szacunkowa ilość osób: 12 osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie,
wolontariusze) lub osoby zainteresowane działalnością w ramach ekonomii społecznej;
- Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach (Filia Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice).

Zadanie nr 3

SZKOLENIE 5: „Będę grał w grę, czyli wykorzystanie elementów gier do animacji i budowy
społeczności lokalnej”

- Termin: 30.11.2013 (sobota)
- Czas trwania szkolenia: 6,5 godziny (w tym 30-minutowa przerwa na obiad);
- Tematyka:
• wykorzystanie elementów gier w działalności PES na rzecz społeczności;
• dobre praktyki.
- Szacunkowa ilość osób: 12 osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie,
wolontariusze) lub osoby zainteresowane działalnością w ramach ekonomii społecznej;
- Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach (Filia Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice).

Ważne:
Na szkolenia 4-5 dopuszcza się złożenie oferty częściowej  składać oferty częściowe, tj. można złożyć ofertę
tylko na jedno szkolenie lub dwie osobne oferty na dwa szkolenia.

Termin wykonania zamówienia: SZKOLENIE 1. "Zwiększenie efektywności zespołu (organizacji)" :
21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
SZKOLENIE 2. "Konstruowanie rocznego budżetu podmiotu ekonomii społecznej"- 21.11.2013 (czwartek) lub
22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
SZKOLENIE 3. "Podstawy analizy rynku lokalnego w kontekście prowadzonej działalności organizacji"
-21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
SZKOLENIE 4: "Pozafinansowe metody motywowania członków, pracowników i wolontariuszy PES" -
29.11.2013 (piątek)

SZKOLENIE 5: "Będę grał w grę, czyli wykorzystanie elementów gier do animacji i budowy społeczności
lokalnej"- 30.11.2013 (sobota)

Opis warunków przystąpienia do przetargu:
- niezbędna wiedza w ww. zakresie tematycznym i kwalifikacje do wykonywania działalności i czynności
objętych przedmiotem zamówienia, (minimum dwa szkolenia)  potwierdzone nadesłanym i podpisany CV
(może być skan);
-referencje Wykonawców lub protokoły.
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- oferty mogą składać:
a. osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniające
pracowników,
b. osoby, które nie są zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej
I i II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej,
chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie,
c. osoby, które złożą oświadczenie dotyczące zaangażowania w realizację innych projektów finansowanych
w ramach PO KL oraz innych programów NSRO

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści 
załacznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do
dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz.
360)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów
w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której
publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni
przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem
na numer +48 32 2320477 lub mailem na adres sekretariat@gcop.gliwice.pl do dnia 05-11-2013 r. do godziny
15:00.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację
o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest
ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić
w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający
zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom,
którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu
omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Zamawiający wzywa oferentów, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub
dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest
ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem
informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie
oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając
w sekretariacie wydziału organizującego przetarg stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym
przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą
ceną,
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3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym
bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą
mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
załącznik nr 4 -Oświadczenia

Samodzielny referent ds. zamówień
publicznych

30-10-2013 r.  Agnieszka Kwitek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

30-10-2013 r.  Andrzej Gillner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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